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Korsets gåde
Både i Ejlby Kirke og Særslev Kirke
forestiller alterbilledet, at Jesus bliver
korsfæstet. I grunden er det et rædselsfuldt motiv: En mand bliver henrettet på en frygtelig pinefuld måde,
mens blodet løber ud af hans hænder og fødder. Hvem vil have sådan
et billede hængende over sofaen? Vi
ser nok af død og lidelser ved at
åbne for fjernsynet og avisen.
Ikke desto mindre er korset det vigtigste kristne symbol. Korset bliver
tegnet over ansigtet og brystet på
enhver, som skal døbes. Korset bliver
tegnet over os alle, når Guds velsignelses ord lyder. Nogen går med et

kors i en kæde om halsen. I de fleste
kirker er der et eller flere billeder af
Jesu korsfæstelse.
Korset er tegn på Guds kærlighed.
Jesus giver sig selv som udtryk for en
kærlighed, der ikke standser overhovedet – og som ingen derfor er lukket ude fra. Jesus går helt ud i den
yderste ydmygelse. Han gør sig til ét
med alle mishandlede, forpinte, forladte og udstødte. Han bærer skylden for alle, som sårer og ødelægger
livet for andre. Jesu død er Guds kærlighed, der strækker sig til det yderste. Derfor er korset kærlighedens
symbol.
Korset er samtidig et tegn på livet –
et livstegn. Vi venter på igen at høre
påskedags glædelige overraskelse:
Graven er tom – Jesus er opstået fra
det døde! Guds kærlighed viste sig
at være stærkere end døden. Jesus
gik ud af graven for at give os del i liv
og opstandelse. Derfor er korset et
livstegn. Et tegn på, at Jesus har
skabt en vej fra død til liv, da han gik
ud af graven påskemorgen.

Når det lille dåbsbarn og vi alle ved
velsignelsen får tegnet korsets tegn
over os, bliver vi ikke dødsmærket.
Vi bliver livsmærket. Mærket med livets, kærlighedens og opstandelsens
tegn.
Ja, jeg tror på korsets gåde,
gør det, Frelser, af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister!
Ræk mig hånd, når øjet brister!
Sig: Vi går til Paradis!
Glædelig fastetid og påske!
Gunvor Sandvad

50 års jubilæum for FDF i Særslev
Søndag d. 25. maj har FDF-kredsen i Særslev 50 års jubilæum. Dagen fejres med en
festgudstjeneste i Særslev Kirke kl. 14.00.
Derefter går vi i festligt optog til Asylet,
hvor jubilæumsfejringen fortsætter med
kaffebord, musik m.v. Selvfølgelig bliver
der også muntre udendørsaktiviteter for
alle aldre og en udstilling af billeder og
ting fra den 50-årige kreds’ historie.
Tilykke til FDF i Særslev!

Marie Sass Rasmussen – ny kirkesanger
Mit navn er Marie Sass Rasmussen
og jeg er 22 år. Jeg er opvokset på
Nordfyn i byen Hårslev, men er fornylig flyttet til Langeskov på Østfyn
sammen med min mand. Jeg holder
meget af at synge og er derfor rigtig
glad for, at jeg nu er blevet fastansat
som kirkesanger i Særslev, Ejlby og
Melby Kirke. Jeg har fået en utrolig
varm velkomst og jeg ser frem til et
godt og dejligt samarbejde i fremtiden.
Venlig hilsen
Marie Sass Rasmussen

Fastelavn i Særslev
Søndag d. 2. marts kl. 14.00 er der
familiegudstjeneste i Særslev Kirke.
Kom gerne op i festlig udklædning!
Bagefter slår vi katten af tønden på
Asylet.

Kirkehøjskolen på
Nordfyn
Tirsdag d. 11. marts kl. 19.00: Foredrag i Hårslev Præstegård, Præstegårdsvænget 4:
”Huset med de mange boliger – et
billedkunstforedrag om nyere dansk
kirkekunst.”
Tidl. sognepræst, forfatter og foredragsholder Lisbeth Smedegaard
Andersen vil vise billeder og fortælle
om ny kirkekunst i Danmark. Gratis
adgang.
Lørdag d. 12. april kl. 9.00: Udflugt
til fynske kirke med ny kirkekunst.
Bl.a. skal vi til Sdr. Broby kirke, hvor
vi skal se Sonja Brandes’ smukke altertavle med papirklip. Vi spiser medbragt madpakke i Sdr. Broby Præstegård. Der serveres kaffe og kage

på turen. Det er gratis at være med.
Bussen kører fra Bogense Rådhus. Tilmelding til sognepræst Mette-Lise
Bjerregaard, Hårslev, senest 1. april
på tlf. 64 83 11 70 eller mbj@km.dk.

at menigheden i Særslev får lejlighed
til at høre langfredagens drama udfoldet i Haydn’s musik! Kom langfredag til en intens musikalsk oplevelse.
Der er fri entré.
Organisten

Langfredagskoncert
i Særslev Kirke

Fælles påskegudstjeneste i Grindløse
Kirke

Fredag d. 18. april kl. 14.00
Traditionen tro står langfredag i musikkens tegn i Særslev kirke. Også i år
vil fire strygere fremføre “De 7 korsord” af Joseph Haydn. Og imellem
de enkelte satser i musikken vil sognepræsten læse de tekster fra lidelseshistorien, som musikken refererer
til.
Kvartetten består af følgende: Søren
Friis på cello, Jens Balslev på bratsch,
Carl Sjöberg og Bjarne E. Hansen på
violiner. Se billedet fra sidste års koncert.
Siden 1988 har kvartetten spillet ”De
7 Korsord” hvert år til påske i Særslev Kirke. Det bliver altså 26. gang,

2. påskedag, 21. april, kl. 10.00
13 nordfynske sogne går igen i år

sammen om en fælles gudstjeneste
2. påskedag. I år bliver gudstjenesten i Grindløse Kirke. Alle 6 præster
medvirker. Der kan bestilles kirkebil
også til denne gudstjeneste.

Årets konfirmander
Søndag d. 4. maj i Særslev Kirke
kl. 10.30
Ida Marie Hindse Andersen
Signe Liv Lykkegaard Christoffersen
Emily Illum Dam
Nikolai Reinberg Gynthersen
Pernille Møller Hochreuter
Line Forsberg Jensen
Sofie Neldeborg Johansen
Michela Kjeldsen
Nanna Juel Kristensen
Benjamin Augustinus Larsen
Jens Christian Nielsen
Mathias Smidt Rodam Nielsen
Kamilla Rosenkilde Pedersen
Katrine Reifling Pedersen
Sarah Skov Petersen
Pernille Skyt Rasmussen
Isabella Stadsgaard Vilsbøll
Konfirmation i 2015 er søndag d. 12
april i Ejlby og Melby kirker, og søndag d. 19. april i Særslev kirke.

Babysalmesang
Kom og vær med til Babysalmesang
i Særslev Kirke. Babysalmesang er for
børn op til ca. 9 måneder. Hver torsdag fra vinterferien og frem til påske

kl. 13-14. Sang, dans og bevægelse
i kirken og kaffe/te til sidst. Det er
gratis at være med. Babysalmesangen ledes af organist Georg Klinting, kirkesanger Marie Rasmussen
og sognepræst Gunvor Sandvad.

Minikonfirmander
Efter påske og frem til sommerferien
er der minikonfirmandundervisning
for 4. klasse. Undervisningen foregår
i kirken og konfirmandstuen tirsdag
eftermiddag kl. 13.00-14.30. Traditionen tro afslutter vi med hyggeligt
familieløb. Forældre til børnene i 4.
klasse får brev med nærmere besked.

Foråret venter lige
om hjørnet…
Efter at vejrguderne med 2 storme
satte deres præg på kirker og kirkegårde, har de kompenseret noget
efterfølgende. Vinteren har indtil her
i slutningen af februar vist sig fra den
milde side. Foråret venter lige om
hjørnet og dermed også det forestående forårsarbejde på kirkegården.
Der skal fjernes gran fra gravstederne
– bedene skal efterfyldes og gøres
klar til plantning af forårsblomster.
Vi har tidligere skrevet om de problemer, som rådyrene har givet på
Melby kirkegård. I de seneste år har
de umiddelbart efter, at der er blevet plantet stedmoderblomster, entreret kirkegården og stort set
gnasket sig gennem alle bedene og
formentlig også nydt de saftige
blomsterknopper.

Følgeskaderne har været tydelige.
I år forsøger vi at imødegå disse ærgelser og vil i stedet plante forårslyng. En løsning som er blevet
benyttet på mange andre kirkegårde, som har haft den samme problemstilling.
Vi håber, at gravstedsejerne vil synes
om denne løsning. Skulle nogle have
et ufravigeligt ønske om, at der plantes stedmoderblomster, skal man
bare rette henvendelse, så vil der
blive plantet stedmoder.
Diana – Jan – Finn

Pilgrimsvandring
2. pinsedag
d. 9. juni
Det er efterhånden blevet en god
tradition, at vi 2. pinsedag deltager i
pilgrimsvandring sammen med Veflinge sogn til Odense. Vi mødes i Veflinge kirke kl. 8.00. Derefter vandrer
vi de ca. 25 km til Odense sammen.
Undervejs kommer vi til Langesø
Skovkapel og Paarup kirke. Vandringen slutter med gudstjeneste i
Odense Domkirke kl. 16.30, hvor biskop Tine Lindhardt prædiker. Der er
fælles bustransport tilbage til Veflinge præstegård, hvor der også vil
være varm mad.

Siden sidst
Døbte:
Særslev:
Martin Grundsøe Lynge
Pedersen
Ibi Fulton Juel Wiilsbøll

Viede/kirkeligt
velsignede
Særslev
Kari Kirstine Winther
Hansen & Preben Birger
Hansen
Melby:
Rikke Tønneskov
Sørensen & Brian Flindt
Sørensen

Begravede/bisatte:
Særslev:
Leif Fritsdal Hansen
Karen Margrethe Larsen
Paula Pedersen
Mads Herluf Jakobsen
Ejlby:
Esther Nielsen
Conny Marie Larsen

Praktiske oplysninger
Besøg – samtale
Man er altid velkommen til at
kontakte præsten, når der er
noget, man gerne vil snakke
om. Det, vi taler om, kommer
ikke videre. Vi kan tale sammen i præstegården, i en af
kirkerne eller hjemme hos
dig. Jeg kommer gerne på
besøg.
Hjemmealtergang
Har man svært ved at komme
til gudstjeneste, kommer jeg
gerne og holder nadver i
hjemmet.
Fødsel, faderskab og
navn
Ved fødsel på hospital sørger
jordemoderen for registreringen. Ved hjemmefødsel
skal forældrene kontakte
præsten senest 14 hverdage
efter fødslen. Hvis forældrene
er gift, bliver faderskabet

automatisk registreret. Hvis
forældrene ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal de indsende en
”Omsorgs- og ansvarserklæring” senest 14 dage efter
barnets fødsel. Det gøres via
Borger.dk. Et barn skal have
navn senest 6 måneder efter
fødslen. Det sker enten ved
dåb eller ved navngivelse.
Dåb
Dåb aftales med præsten.
Mange bliver døbt som små,
men man kan blive døbt i alle
aldre.
Vielse
Dato for vielsen aftales med
præsten. Parret skal have en
prøvelsesattest fra kommunen forud for vielsen. Er man
borgerligt gift, kan man få en
kirkelig velsignelse af sit ægteskab.

Dødsfald og begravelse/bisættelse
Dødsfald skal meddeles hurtigst muligt til præsten i bopælssognet – direkte eller via
en bedemand. Begravelse
eller bisættelse fra kirken aftales med præsten. Gravsted aftales med graveren.
Navneændring og bestilling af attester
Kan ansøges via Borger.dk
eller ved henvendelse til
præsten.
Kirkebilen
Kirkebilen kører til alle gudstjenester og arrangementer,
der tilrettelægges af menighedsrådet. Bilen skal blot bestilles dagen før på:
Tlf. 64 84 14 85 eller
Tlf. 64 85 12 12.
Benyttelse af kirkebilen betales af menighedsrådet.
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10.30
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DATO
Søndag 02. marts Fastelavn
10.30

Søndag 09. marts 1. s. i fasten
09.00

10.30

Søndag 16. marts 2. s. i fasten

10.30

Søndag 23. marts 3. s. i fasten

09.00

10.30
19.00

10.30

Søndag 13. april Palmesøndag

09.00

10.30

Søndag 30. marts Midfaste

Torsdag 17. april Skærtorsdag
10.30

14.00

Søndag 06. april Mariæ bebudels.

Langfredag

Fredag 16. maj

10.30

10.30

Fredag 18. april

Søndag 18. maj
5. s. e. påske

10.30

Søndag 20. april Påskedag

Søndag 25. maj

Mandag 21. april 2. Påskedag

Torsdag 29. maj Kr. Himmelfartsdag

Onsdag 14. maj kl. 14.00

Onsdag 9. april kl. 14.00

Onsdag 5. marts kl. 14.00

Gudstjenester på Fredensbo:
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Adresser
Særslev – Ejlby – Melby Kirker
Sognepræst Gunvor Sandvad, Kirkevej 4, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 11 37,
E-mail: GSA@km.dk (mandag fridag)
Kirkegårdskontor, Kirkevej 2, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 16 75,
Åbningstid: Tirsdag-fredag kl. 9-10
Ledende graver Finn Toftegaard, tlf. 64 84 16 75 - 40 13 14 51,
E-mail: finn.toftegaard53@gmail.com
Organist Georg Klinting, tlf. 66 12 72 12
Menighedsrådsformand Hanne Kjemtrup, Jullerupvej 6, 5471 Søndersø,
tlf. 64 84 16 84, E-mail: hmk@mail.dk
Hjemmeside: www.de3sogne.dk

